SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Direcção Regional da Educação

Escola Básica e Secundária de Santa Maria
REGISTO DE APRENDIZAGENS

Nome: _______________________________________________
Idade: 5 Anos

Educação Pré – Escolar
Ano Lectivo
______/_____

Jardim-de-Infância ____________________________________
3º Período
Assiduidade

Presenças _____________________________Faltas ________________________

Expressão e
Comunicação

Conhecimento do
Mundo

Formação Pessoal e Social

Áreas

SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO
Conhecimento
de si

Autonomia

Relação com
os outros

Meios/
Culturas

Ciências

Linguagem
Oral

Linguagem
Escrita

Diz a morada completa.
Identifica partes do corpo no espaço gráfico.
Reconhece os objectos.
Tem noção global e segmentar do esquema corporal.
Aceita pequenas frustrações.
Colabora numa actividade com outras crianças sem supervisão.
Orienta um jogo em pequeno grupo.
Identifica avesso e direito da roupa.
Dá laços nos sapatos.
Conhece as suas potencialidades, de forma a aumentar a auto – estima.
Espera, com atenção, a sua vez de falar e de participar nas actividades.
Supera uma situação de conflito com os colegas.
Cumpre regras de convivência social por iniciativa própria.
Segue as regras dos jogos dirigidos pelos colegas.
Explica aos outros as regras de um jogo ou actividade.
Conhece e interpreta as «festas» da comunidade, durante este período.
Sabe da existência de outros meios (ilhas e países).
Compara os nossos costumes com os dos outros.
Conhece os serviços e instituições da localidade, com carácter social.
Revela conhecer noções básicas de segurança (em casa e na rua).
Tem consciência do caracter cíclico de alguns fenómenos.
Identifica as quatro estações do ano.
Compreende a importância de reduzir, reutilizar e reciclar.
Conhece diferentes fontes de luminosidade.
Conhece a importância do ar, suas manifestações e consequências.
Exprime-se oralmente com progressiva autonomia e clareza.
Localiza as acções de uma história no tempo e no espaço.
Diz se duas palavras rimam ou não.
Emprega correctamente ontem, hoje e amanhã.
Cumpre duas ordens não relacionadas.
Escreve o seu nome sem copiar
Faz preensão correcta do lápis sobre o papel.
Faz grafismos em série.
Reconhece algumas palavras escritas.
Aplica o sentido da escrita.

E

A

SÍNTESE DAS APRENDIZAGENS NAS ÁREAS DE CONTEÚDO

Áreas

E

A

Identifica e nomeia quadrado e rectângulo.
Realiza correspondência até 10.
Faz seriações.

Matemática

Discrimina objectos pelo tamanho, altura e comprimento.
Tem a noção de leve, pesado: grosso, fino; largo, estreito.
Agrupa e conta até nove objectos (relaciona quantidade, gráfica).
Salta em comprimento cerca de 70 cm.

Expressão e comunicação

Salta e anda à roda sobre um pé.

Expressão
Motora

Coordena os movimentos para saltar à corda.
Mantém o equilíbrio em atitudes estáticas e dinâmicas.
Revela coordenação e controle dos movimentos globais e secundários.
Mima situações mais complexas.
Coordena o seu papel com o de outras crianças.

Expressão
Dramática

Improvisa diálogos.
Inventa pequenas histórias.
Representa com à vontade para um público diferente do habitual.
Recorta figuras mais elaboradas.
Discrimina imagens e objectos de acordo com cores e tonalidade.

Expressão
Plástica

Selecciona materiais para diferentes actividades.
Completa um desenho e imagem com lacunas.
Inventa novos objectos utilizando materiais de desperdício.

Expressão
Musical

Canta em duo para um público diferente do habitual.
Reproduz e conhece a proveniência de sons (objectos musicais ou
outros).
Participa em coreografias mais elaboradas.
Diferencia ruídos longos, curtos, fortes e suaves.
Reproduz batimentos rítmicos.

Observações:

O Educador de Infância ___________________________

O Encarregado de Educação________________________

Data ____/ ____/ ____

Data ____/ ____/ ____

E – Em Aquisição

A – Adquirido

